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Ribogojnica Fonda 
Moje zanimanje in sled do ribogojnice Fonda je pritegnila blagovna znamka »Piranski brancin«. Kaj se 
skriva za njo, kako je nastala in kaj počnejo v ribogojnici v Piranskem zalivu, sem se odpravil raziskat v 
sivem novembrskem dnevu s komaj kakšnim sončnim žarkom. Po prihodu k Fondovim sem našel gospo 
Ireno, s katero sva bila dogovorjena za ogled ribogojnice. 

besedilo Julijan Višnjevec . foto Julijan V išnjevec, arhiv Fonda.si, d.o.o. 

Ireno Fonda, doktorico 
molekularne biologije 
in biokemije ter 
direktorico podjetja 
Fonda.si , d. o. o. 

P 
o hitri izmenjavi nekaj spo
znavnih besed sem bil že 
vkrcan na njenem čolnu, kjer 
se je začel zani miv pogovor. 

Irena Fonda, doktorica molekularne bio-
logije in biokemije ter direktorica podjetja 
Fonda.si, d. o. o„ je začela svojo, že dokaj 
zverzirano predstavitev s stavkom: »Naš 

cilj je bil, da vzgojimo najboljše brancine 
na svetu«. V nadaljevanju je pogovor ste
kel od zgodovine mimo vsakdanjih, toda 
pomembnih opravil, pa vse do evropskih 
sredstev in celo knjižnih projektov. 

ZGODOVINA 
Družinsko podjetje Fonda je bolj kot za
radi samega posla nastalo zaradi ljubezni 
do morja in rib. Ugo Fonda, oče moje so
govornice, je kot biolog svoje življenje po
svetil raziskovanju morja. Ob ugotovitvah, 
da je rib vsako leto vse manj (in to sem že 
nekje slišal, intervju dr. Božo Dimnik), je 
dolga leta deloval v smeri njihovega vno
vičnega povečanja; kljub njegovi vztraj
nosti pa s strani države pravega odziva ni 
bilo. Kot profesionalni potapljač je opra
vljal številna podvodna dela, kot so gra
dnje pomolov, pristanišč, hidroelektrarn 
ipd. Njegova velika želja je bila izgradnja 
morskega grebena v Piranskem zalivu. Na 
sina Leana in hčerko Ireno je poleg zna-
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nja in izkušenj prenesel brezpogojno lju
bezen do morja. 

Temeljno vodilo pri postavitvi ribo
gojnice je b ilo, da morajo ribe živeti v pri
jetnem okolju, k čemur je pripomoglo 
njihovo poglobljeno znanje s področja 

morske biologije in p rehrane. že na sa
mem začetku so tako sprejeli odločitev, 

da gredo v smer vzreje kakovostnih rib in 
posledično kakovostnega mesa, kar je si
cer precej dražje in zamudnejše, kot vzgo
jiti velike količine rib, neozirajoč se na 
njihovo kakovost. S kakovostno ribjo kr
mo, kakovostnimi mladicami in njihovim 
skrbnim izborom, čim manjšo uporabo 
antivegetativnih sredstev na mrežah, ki 
škodujejo naravi in posledično človeku, 

in enkratnimi pogoji, ki jih nudi ra severni 
kotiček Jadrana, jim je dejansko uspelo to, 
kar so si začrtali : vzgojiti najboljšega bran
cina na svetu. Zavedali so se, da kakovost 
in količina ne bosta šli z roko v roki; ribo
gojnica Fonda je tako za svetovne razme
re dejansko majhna - pridela le prib ližno 
50 ton rib letno (prag rentabilnosti se zač

ne pri 240 tonah, op. a.). 

IDEALNA LOKACIJA 
Ribogojnica je locirana znotraj ribolovne
ga rezervata, ki meji na krajinski park Se
čovlje, tik ob sečoveljskih solinah na južni 
strani pa na obalo Savudrijskega rta. V 
neokrnjenem okolju na najjužnejši toč-
ki slovenskega morja je označena z oran
žnimi bojami; te označujejo krajne dele 
morskega polja. Nedaleč proč je še goji
šče školjk, poimenovano »linea Lun.ga«, 

ki je dolgo le 100 metrov, v širino pa me
ri kakšnih 200 metrov. a moje vpraša
nje, zakaj je dolžina le-teh le 100 metrov, 
Irena odgovori, da so takšna školjčišča si
cer resda lahko dolga tudi po več kilome-

trav, vendar je naš Piranski zaliv omejen 
in s tem tudi morska polja. Kljub temu pa 
je n1 kakovost morske vode zaradi močne
ga toka in smeri, od koder prihaja - z od
prtega morja, izredno dobra. Močen tok 
zagotavlja ves čas svežo vodo in prisili ribe 
k plavanju, zato je tudi njihovo meso bolj 
kompaktno in manj mastno. Poleg toka 
vladajo na tem področju ravno prave raz
mere za odl ično kakovost rib tako z vidika 
slanosti kot tudi temperature. 

RIBE SE POČUTIJO DOBRO IN SO 
VSESKOZI »FIT« 
Vrhunska kakovost se začne pri izbiri 
mladic. Te prihajajo v ribogojnico Fonda 
iz ribogojne val ilnice z juga Italij e in se
vera Francije. Mladice so skrbno izbra
ne in predstavljajo selekcijo; »glave«, to 
so tiste ribice, ki kažejo najboljše perfor
manse. Vsako leto naselijo novo gene
racijo brancinov. V manjših mrežah so 
približno leto dni, nato jih, odvisno od 
tega, kako hitro rastejo, premestijo v ve
čje mreže. S tem je omogočeno, da ima
jo vseskozi dovol j prostora za plavanje; 
na ta način ohranjajo svojo »kondicijo« in 
so vedno »jit«. Sledljivost p ri rasti zagota
vljajo s tem, da ribe vsakodnevno hrani
jo ročno. Krma je izbrana in ekološka, po 
njihovem obnašanju pa je moč presodi
ti, ali so dovolj site ali še l ačne. Da je pri 
takšni posledični počasni rasti potrebna 
res velika mera potrpežljivosti, potrjuje 
še dejstvo, da je potrebno na pol kilo
gramskega brancina čakati dobrih pet let. 

OBRAŠČENE MREŽE SO DOKAZ 
NARAVNOSTI 
Na mrežah posameznih bazenov je moč 
opaziti obraščenost, kar dokazuje, da za 
zaščito mrež pred vegetacijo ne upora-

bljajo nobenih antivegetativnih sredstev 
in nobenih kemičnih sredstev. Zato je 
potrebno mreže čistiti veliko pogosteje; 
to pomeni veliko ročnega dela in doda
ten strošek za pridelovalca. Prav v času 
mojega obiska se je na morje odpravi
lo šest ljudi s potapljačem vred, ki so s 
pomočjo delovnega plovila Atlas opra
vi li menjavo mreže na enem od baze
nov. Ročno delo je zahtevno in prisotna 
je nevarnost, da »pridelek« ubeži, a vse 
moči so, kot že rečeno, usmerjene h ka 
kovostni vzgoji rib, zato je takšna doda
na vrednost upravi čena. 

" NAŠE RIBE MORAJO BITI 
VSESKOZI FIT IN SE MORAJO 
DOBRO POČUTITI. IZREDNO 
POMEMBNO SE NAM ZDI 
PREHRANJEVANJE RIB, ZATO 
GA OPRAVLJAMO NATANČNO 
IN SKRBNO, SAJ IMAMO V 
ZVEZI S TEM PREPROSTO 
NAČELO: KAR JEDO RIBE, 
POJEMO POZNEJE Ml, 
LJUDJE. '' d1: Irena Fonda 

ZAKAJ BRANCIN? 
Razlogov je več. Eden, največji , je bi
o loški: na to področje, v sol inah so se 
brancini že od nekdaj prihajali drstit. 
»Brancin je že od nekdaj zelo cenjena 

riba, nima pa tako posebnega okusa po 
morski ribi, kot ga ima na primer ora
da ali kakšna druga vrsta ribe. Želeli 

smo približali širšemu krogu ljudi mor

ske dobrote in to zvrst ribe, da jo bo-
do ljudje znali spoštovali in bo za naš 
trg sprejemljiva,« je Irena Fonda še ute
meljevala svojo odločitev, medtem ko 
me je s svojim čolnom vozila po mo
drem polju. 

Slovenci smo z nekaj več kot 8 kilo 
grami ribe na prebivalca relativno slabi 
potrošniki rib v Evropi . Italijani beležijo 
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25 kilogramov morske hrane, medtem 
ko je evropsko povprečje 21.4 kilograma 
na prebivalca. 

Čeprav je bila velika želja po proda
ji na domačem trgu, so sprva skoraj ce
loten izplen prodali v Italiji, kjer so se 
ku pci kaj hi tro prepričali o kakovosti 
gojene ribe. Po začetnem razočaranju 
je danes slika drugačna : 70 odstot-
kov prodaje gre v Sloven ijo, nekaj več 
kot 20 odstotkov v Italijo in preosta-
lo v Avstrijo. Družina Fonda je s to raz
poreditvijo zadovoljna, saj je bil cilj, da 
bi sveža vzgojena r iba imela kar se da 
kratko in h itro pot do porabnika. Edino 
to namreč zagotavlja ustrezen okus za 
kulinarične presežke. 

PIRANSKI BRANCIN JE 
BLAGOVNA ZNAMKA 
Kot že večkrat poudarjeno so v ribogoj
nici Fonda količino zamenjali s kako-
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vostjo, zaradi tega pa so se odločili za 
promocijo z lastno blagovno znamko 
»Piranski brancin«. Svetovni unikum je 
sprva vodila želja predvsem po okrepi
tv i p repoznavnosti, zato so že od začet

ka svoje ribe takoj po izlovu označili z 
značko, ki je imela poleg logotipa napi
san tudi datum ulova. Blagovna znam
ka Fonda.si, ki se trži in prodaja od leta 
2006, je s piranskim brancinom posta
vila mejnike vzreje rib v Sloveniji. Tako 
vzgojenega brancina je danes mogo-
če najti v številnih restavracijah in gosti
šči h v Sloven ij i ter izbranih restavracijah 
v Italiji in Avstriji. 

Ribogojnico piranskih 
brancinov j e locirano 
znotraj ribolovnega 
rezervata, ki meji 
no krajinski park 
Sečovlje, tik ob 
sečove ljskih solinah 
no južni strani po no 
obalo Sovudrijskego 
rta. 

Brancini znoraj 
podvodne forme. 
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PRODAJA PREKO SPLETA 
Marketinški pristop pri prodaji rib je bil 
skrbno izbran in izdelan do potankosti. 
Sveže ribe se lahko naročijo z domačega 
naslonjača s pomočjo spletnega portala 
in kapi larne dostave. 

Vsaka riba je garantirana z značko, 
ki jo zataknejo za škržni poklopec kot 
dokaz o izvoru in datumu izlova. Je ed i
na morska riba na svetu, ki je registrira
na pod blagovno znamko in se prodaja 
na jed il niku kot blagovna znamka. Ideja 
o kakovostni r ibi, katera bi nase vezala 
potrošnika, je nastala na pobudo gostin 
ca, ki si je upal p rvi v svojo ponudbo na
pisati blagovno znamko osnovnega 
živila, r ibe. Ljudje so začeli verjeti, 
da so tudi gojene ribe lahko kakovostne, 
še bolj pa zaupajo kakovosti blagovne 
znamke in sledljivosti izdelka. Letošnja 
jesenska novost je QR koda, s katero 
preko pametnega telefona lahko ugoto
vimo celotno zgodovino ribe, ki smo jo 
prejeli na dom. Spletna tržnica je v letu 
2011 p rejela celo nagrado Netko. 

DRUGI PROJEKTI 
Poleg vodenih voženj skozi ribogojnico, 
kjer je na njihovih plovilih možno degu
s tirati tako ribe kot tudi vina ali olivna 
olja različnih proizvajalcev, je v zaključ

ni p ri pravi še izdaja knjige z naslovom 
Piran - Kjer se srečata mesto in morje -
fotografska monografija avtorja Boruta 
Furlana in avtorja besedil Toma Turka. 
Ta je financirana s strani Evropske uni
je in Hepublike Slovenije - Evropskega 
sklada za ribištvo za trajnostni razvoj ri
bištva, preko OAS Hibič in Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje. V knj igi je pred
stavljen podvodni svet in piranska arhi
tektura, p iranski akvarij, p iranske soline, 
ribogojnica Fonda, piranski ribiči in 
muzej podvodnih dejavnosti. 

PODRUŽNICA FONDA V BLIŽINI 
OSORJA NA HRVAŠKEM 
Hibogojnica na Hrvaškem je narejena 
po vzoru in standardih, kot vladajo na 
gojišču v Piranskem zalivu. Bogato zna
nje družine Fonda je zaupano lokalne-

84 december-januar 2013 . www val-navtika .net 

mu upravljavcu gojišča v bližini Osorja, 
kjer se gojijo brancini in orade. Kljub te
mu, da so ribe vzgojene v drugem oko
lj u, dosegajo pričakovano kakovost in se 
prodajajo pod skupnim imenom Fonda, 
sinonimom za kakovostne gojene ribe. 

PREDNOSTI GOJENIH RIB FONDA 
Konstantna kakovost, celotna sledljivost 
in manjša vsebnost živega srebra v me
su so glavne prednosti gojenih rib Fon
da - ne samo pred drugimi gojenimi 
ribam i, temveč tudi pred »divjimi«. Ri

ba je ulovljena in zaradi lege ribogojnice 
še v istem dnevu odpremljena na kateri 
koli konec Slovenije v le nekaj urah. Vse 
to je predpogoj za ohrani tev kakovosti 
in okus po »pravi« ribi. O 

zgoraj: 

delovno plovilo Atlas 
pri menjavi mrež v 
bazenu. 

B IOKEMIČNE 
RAZISKAVE SO 
POKAZALE, DA IMA 
PIRANSKI BRANCIN 
FONDA V SVOJEM 
MESU DO 13-KRAT 
NIŽJO VSEBNOST 
ŽIVEGA SREBRA 
KOT PROSTOŽIVEČI 
BRANCINI IN KAR 
00100-KRAT 
NIŽJO VREDNOST 
OD ZAKONSKO 
DOVOLJENE MEJE. 


